
20210510 Styrelsemöte via Zoom, protokoll

Närv: Stig Jakobsson, Gunilla Lööw Östning, Elsie Mas, Agneta Lindberg, Kerstin Bjarby, Urban 
Näsgårde, Ellen Arnesson
Frånv: Rolf Persson
Adjungerad: Berit Widholm

FHM= Folkhälsomyndigheten

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes med tillägg §10 Övriga frågor; träff för nya medlemmar 

§3 Föregående protokoll godkändes efter rättelser: 
• 20210413 Styrelseprotokoll §5 Datum för KPR möten är inte ett beslut av styrelsen.
• 20210413 Styrelseprotokoll §6 Friskvårdsgruppen anordnar inte tisdagspromenaderna. 

Dessa är ett styrelsebeslut. 
• 20210413 Styrelseprotokoll §7 ändrades till Beslut: Både kassör och ordförande ska ha 

rätt att teckna föreningens konton.

§4 Förbund och distrikt
Förbund:Rekommendationer från förbundet är att planerade årsmöten skjuts upp till hösten och att 
andra träffar hålls utomhus, smittsäkert och med högst 8 deltagare. Nya rekommendationer från 
FHM kommer 17/5. 
Distrikt: Protokoll från årsstämman har  kommit och finns utlagt på hemsidan. 

§5 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ
KPR: Kontakt med kommunen  kommer att tas under hösten angående trygghetsboende. Detta för 
att samråd ska kunna ske med andra pensionärsorganisationer. 
Trafik: Ordförande har haft kontakt med ansvarig angående gruppens uppgifter

§6 Övriga grupper: klubbvärdar, programgrupp, friskvård, information, hörsel/läkemedel, 
valberedning

• Klubbvärdar  : Valberedningen har haft kontakt med klubbvärdarna inför hösten och 
bemanningen ser ut att fungera.

• Friskvård  : Information om hälsoveckans digitala föreläsningar och information om 
stegräkningar läggs ut på hemsidan liksom föreningens gökotta. Informationen kommer 
även finnas  som gruppmail, Facebook och annonstavlor. 
Valberedningen: Valberedningen fortsätter att söka medlemmar till styrelsen. 

Beslut: Valda styrelsemedlemmar sitter kvar till årsmötet februari 2022. Vi avvaktar råd från 
FHM när årsmötet 2021 kan ske.
Årsmötet 2021 planeras att preliminärt hållas under september 2021.

§7 Uppföljning budget, medlemsfrågor
Budget: Bidrag från kommunen 1320 kr, medlemsavgifter 26250 kr, på kontot 178000 kr.



Medlemsfrågor: Ytterligare en person ansvarig för medlemsregistret bör finnas. Kassören som nu är
ansvarig ”skolar in” ytterligare en ansvarig. 
De i föreningen som fyller 90 år 2021 ska uppvaktas, men tyvärr har dessa redan fyllt när beslutet 
fattades av styrelsen. 
Beslut: De som fyller 90 år 2022 uppvaktas det datum som de fyller 90 år. 

.§8 Utvecklingsarbete 
• Lokalinventeringen pågår. Klara är Sockenstugan i Siljansnäs. Sveasalen, Visir, Tibble 

bystuga, Övermo bystuga. Urban kollar med Bengt om det är klart med St Persgården och 
Moskogen. Wallenhallen kvar (Agneta och Kerstin) och Eva tar Roddens hus.

• Arbetsbeskrivningarna för verksamhetsgrupperna är nästan klara. Arbetsbeskrivning - 
rekrytera och  behålla gicks igenom och rättades. Kerstin rättar och Stig lägger ut på 
hemsidan. 

• En folder finns på förbundet med titeln ”Välkommen som medlem”. En länk till denna läggs
ut på hemsidan och i annons i Magasin Leksand vid lämpligt tillfälle.

• En punkt på föredragningslistan kallad ”Medlemsutveckling” ska läggas till. 
• Under hösten hålls ett möte med brainstorming med idéer till verksamhetsplan 2022. 

§9 Föreningens aktiviteter
Datum för höstens luncher på preliminärt Tegera är klara: 6/9, 23/9, 6/10, 22/10, 8/11, 18/11, 1/12. 
Eva kontaktar Arenan. Om den inte finns tillgänglig kan vi få sitta i nedervåningen på Siljans 
konditori. 
Den 20/5 blir det gökotta. Annonseras via gruppmail, hemsida, Facebook och annonstavlor. 

§10 Övriga frågor 
Beslut: Träff för nya medlemmar flyttas tills FHM (Folkhälsomyndigheten) lämnar 
rekommendationer angående deltagarantal på träffar. Detta sker den 17/5. 

§11 Beslut: Efter styrelsemötet  den 8/6 äts en gemensam lunch. Eva kollar lokal.

§12 Sammanfattning av dagens möte.  
• Åtgärdslistan gicks igenom.
• Gunilla skriver sammanfattning till hemsidan.
• Vad som ska skickas som gruppmail och annonseras på olika ställen gicks igenom. Se ovan!

§13 Mötet avslutades

Leksand den 10/5 2021

Eva Jonsson, ordf.                                                    Gunilla Lööw Östning, sekr.


